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MIROSLAVOVINY 
 
 
 

CO BYLO, CO BUDE … 

Přípravy na Barborkovou sobotu 
Na vánočním jarmarku budete mít možnost koupit si výrobky našich žáků! Jak probíhala příprava? 

Žáci na druhém stupni celý listopad tvořili 
na Barborkovou sobotu. Ve výtvarné výchově 
se zaměřili na výtvarná díla, která budou 
na nástěnkách dotvářet předvánoční 
atmosféru, v pracovních činnostech vznikala 
díla na prodej. Můžete se těšit na svícny, 
stojany na ubrousky, vánoční dekorace  
a ozdoby na stromeček. V pátek budou žákyně 
osmého ročníku ještě péct speciální překvapení 
do prodeje. 

Žáci sedmého ročníku se také připravují 
na kavárničku s paní učitelkou Bartuňkovou.  

Dobrovolníci se chystají na dílničky, vytváří vzorové výrobky, které si pak v rámci akce vytvoří návštěvníci 
(děti s rodiči).  

  

10. VYDÁNÍ, 12/2022 ŠKOLNÍ NOVINY ZŠ MIROSLAV 
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CO BYLO, CO BUDE … 
 

  
 

Text + foto: Pančelka 
Barborková sobota 
Zveme vás na tuto nádhernou akci 

Barborková sobota se koná v sobotu 3. 12. 2022 od 14.00 do 16.00 hodin. Zveme Vás do vánočních 
dílniček, na vánoční jarmark a na ochutnávku všeho dobrého, slaného i sladkého. 
 

 
 

Budeme rádi, pokud se zapojíte do přípravy a přinesete vzorky na ochutnávku. 
Můžete je donést v pátek 2. 12. třídním učitelkám. 

Za vzorky předem děkujeme. 
Dan 



 3 

ZE SVĚTA TECHNIKY 

Kroužek fyziky 
V kroužku to žije. Co se dělo v listopadu? 

Den s dnem sešel a máme tady další článek o kroužku fyziky. Tento měsíc jsme stavěli 3D tiskárnu Prusa 
mini+, učili jsme se 3D modelovat a hráli jsme turnaj v piškvorkách. 
Ten, kdo vyhrál turnaj v piškvorkách, vyhrál přívěšek na klíče vytisknutý na tiskárně. 

3D tiskárna má už hotové dvě osy (Z a Y). K úplnému dokončení schází dodělat osu X, zapojit veškerou 
elektroniku s vyhřívanou podložkou a držák na filament. 

Pokud byste si chtěli také něco vytisknout, tak neváhejte a připojte se k nám. 
 

 

 

 
Text + foto: Matěj 

ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

3. schůzka 
Téma: Barborková sobota, Extra třída 
- Zpracování pravidel pro Extra třídu. 
- Žáci řešili, co se bude vyrábět v dílničkách a kdo bude mít jakou roli na Barborkové sobotě. V tuto 

dobu už jsou všechny role rozdané a v dílničkách určitě nebude nouze o zábavu :). Nebude ani chybět 
paní Bartuňková s její výbornou kavárničkou. Určitě byste se měli přijít podívat! 

Eliška 
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ROZHOVORY 

Hlavní téma: Vánoce a rozhovor s významnou českou osobností 
Kdo se těší na Vánoce? J 

Naše redaktorka v terénu Eliška se zeptala na pár otázek naší paní učitelky Bednaříkové a Míry – žáka 
1. ročníku. Tématem byly blížící se vánoční svátky. 
Otázka k vánočním svátkům zazněla i u speciálního rozhovoru se známou osobností. Náš další redaktor 
v terénu Dan měl možnost mluvit s herečkou Barborou Bočkovou. Můžete ji znát z divadla na Zábradlí  
či z televize, hrála totiž v kriminálním seriálu Případy prvního oddělení nebo ve filmu Promlčeno. 
V rozhovoru zavzpomínala také na svá školní léta. 
 
Paní Daniela Bednaříková 

Plníte nějaké vánoční zvyky? 
No, Vánoce mám velmi ráda a často na 24. prosince jezdíme na nějaký výlet, to znamená, že se snažíme 
mít všechno nachystané tak, abychom mohli být celý den na výletě, aby nám to čekání na ty Vánoce 
rychleji uběhlo, takže často jezdíme na vánoční výlet. 

Jaké jste měla vánoční zvyky jako dítě? 
Jako děti jsme hodně pomáhali s přípravou Vánoc, nerada jsem zdobila stromeček, to jsem nikdy nedělala, 
ale hodně moc se mi líbilo zpívání koled u vánočního stromečku. Když jsem byla malá, tak mi to hrozně 
vadilo. Vadilo mi, že musím dlouho zpívat, místo abychom šli na ty dárečky. A když jsem byla starší, tak 
jsem se na to zpívání těšila. 

Máte radši Vánoce, nebo čas před Vánoci? 
Štědrý den mám moc ráda, to je prostě den, který má úplně kouzelnou atmosféru, tak se na něj vždycky 
těším a hrozně jsem ráda, když se celý den povede. 

Víte, jak chutná žlutý sníh? 
To vůbec nevím, co je. :-D 

Aha, tak to bude vše, moc děkuji a na shledanou. 
 
Míra 1.B 

Myslíš si, že dostaneš hodně dárků? 
Mmm... Myslím, že jo. 

Bojíš se čertů? 
Jo. 

Myslíš, že tě odnesou? 
Ne. 

Jaké hry hraješ, když je sníh? 
Sáňkuju, lyžuju a taky hrajeme koulovanou. 

Nám nosí Ježíšek nazdobený stromeček z 23. na 24. prosince. Jak to máte vy? 
Donese nám stromeček a my si ho nazdobíme. 

Děkuji, tohle je vše. Ahoj 
Eliška 
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ROZHOVORY 

Paní Barbora Bočková 

Jaká byla tvoje povaha na základce 
(komediant nebo vzorňák)? 
No, asi se mi to střídalo. Chvíli 
komediant, chvíli vzorňák. Myslím,  
že nejvíc v klidu uvolněná a svá jsem byla 
při hodinách výtvarky, hudebky 
a tělocviku, na druhém stupni  
pak v dílnách nebo pěstitelkách, zkrátka 
v hodinách, kde „o tolik zase nešlo“.  
V matice, češtině a cizích jazycích jsem 

vždycky něčemu nerozuměla, a to mě štvalo. 

Jaký byl tvůj nejoblíbenější a nejhorší předmět na základce? 
Mnohdy záleželo na učiteli, který předmět učil. Od toho se pak, podle mě, odvíjela oblíbenost předmětu.  

Jsem dyslektik, takže jsem víc bojovala s češtinou. Bavila mě třeba přírodověda nebo zeměpis. Ale zase 
bez matiky se taky neobejdeš. V každém předmětu bylo něco víc nebo míň zajímavého. Podle toho, co se 
zrovna bralo.  

Cos ráda dělala po škole (chodila ven nebo do kroužků apod.)? 
Cvičila jsem gymnastiku. Lítala po venku. Jezdila na kole. Hodně času jsem trávila u babičky na zahradě.  

K divadlu tě to táhlo od dětství nebo později? 
Kdepak. Nikdy mě nenapadlo hrát divadlo. 
Já moc nevěděla, co po škole dělat. Přeci jen rozhodování o budoucí profesi přichází v mladém věku, to 
asi víš sám nejlíp. A já se nenarodila s pocitem, že vím, co budu jednou dělat. Tak jsem zvolila, pro mě, 
nejpřijatelnější řešení – gymnázium. Pak jsem vystudovala fyzioterapii v Praze a teprve potom, tedy až  
v 25 letech, jsem podala přihlášku na DAMU (na hereckou školu).  

Jak by sis představovala ideální vánoční svátky? 
Každý rok si přeju to stejné. Aby se naše rodina sešla na Štědrý večer kompletně celá. U jedné vánoční 
tabule (tedy stolu) a povídali jsme si až do rána. Bohužel se nám to zatím nikdy nepodařilo, protože máme 
rozvětvenou rodinu po celé republice. Ale třeba se to jednou podaří.  

Dan 
 

Z REDAKCE 

Některé doplňující informace 
Co by vás mohlo zajímat, co vám můžeme nabídnout. 

Noviny budou vycházet první den každého měsíce. Pokud ten den nebudeme ve škole, tak výtisk čísla 
najdete na stole ve své třídě nejbližší pracovní den. Další číslo vyjde 3. 1. 2023. 

Své poznatky můžete posílat na e-mail „paní redaktorce“; e-mail adamkovav@zsmiroslav.cz. Budeme rádi 
za jakoukoliv odezvu.  

Kolektiv 

zdroj: https://1gr.cz/fotky/idnes/22/012/vidw/SPM90c988_nightline_poster_primary_web.jpg 
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ZÁBAVA 

Vtipy 
„Otíku, tak jak se ti líbí nová autodráha?“ 
„Je moc pěkná.“ 
„Tak si rychle hraj, než si někdo všimne té 
rozbité výlohy a přijedou policajti.“ 

Od nového roku se nebudou smět slavit 
Vánoce. Parlament tak reagoval na stížnost 
ČSVP (Českého svazu vyběračů popelnic), že se 
jedná o sprostou provokaci, když bezdomovci 
v čas lásky a míru najdou jen prázdné obaly  
od dárků a zbydou jim jen oči pro pláč. 

Je čas ozdobit kapra, zabít stromeček, upéct 
dárky, vykuchat vánočku a zabalit salát. A hlavně to nesplést.  

Dívka: „Chtěla bych růžového jednorožce.” 
Ježíšek: „To nejde, přej si něco jiného.” 
Dívka: „Tak chci přítele.” 
Ježíšek: „Jakou barvu že to měl ten 
jednorožec?” 

Štědrý den, půlnoc. Lupič převlečený za Santa 
Clause vleze komínem do jednoho bohatého 
domu a chystá se vypáčit trezor, když ho někdo 
zatahá za rukáv. 
Lupič se pohotově otočí a namíří na neznámého 
kulomet. 
Ze tmy se ozve dětský hlásek: „Jé, kulomet! Jak 
jsi přesně věděl, co je moje nejtajnější přání?” 

Týna 
 

Přelož si to (vánoční vtipy) 
V angličtině: 
9 out of 10 carp recommend trout for Christmas dinner. 
The tenth still doesn't understand what he's doing in the bathtub. 

What does a dog think when looking at a lit Christmas tree? 
Hooray, they finally installed a light in my toilet! 

„That neighbor,“ Mrs. Malá envies, „he got an electric chair for Christmas!" 
Týna 

 
 

\J

',b l.t s lhrat
ze vzalie ltla I/iro",

a u
(/

-,í
,/

sí a
i

l.

lil" \,h

T"

rozce.

o

c

e, CrO

q k v e.
t

-,\
:il
hp
:"}

,š ,
Y,.,,

$

q ./,\/ é *4,
\ \--_jH

---+-,, -_!{

J

kou í c
1en ?l Á'

\J

',b l.t s lhrat
ze vzalie ltla I/iro",

a u
(/

-,í
,/

sí a
i

l.

lil" \,h

T"

rozce.

o

c

e, CrO

q k v e.
t

-,\
:il
hp
:"}

,š ,
Y,.,,

$

q ./,\/ é *4,
\ \--_jH

---+-,, -_!{

J

kou í c
1en ?l Á'

Eliška 

Eliška 



 7 

ZÁBAVA 

Přelož si to (vánoční vtipy) 
V němčině: 
Lieber Jesus, 
Ich verspreche, ich werde das ganze Jahr dabei sein... naja, fast das ganze Jahr... hmm... manchmal... 
hmmm... naja, ich kaufe lieber alles selber! 
 
Zwei Blinde amüsieren sich: "Also habe ich dieses Weihnachten gefastet und nichts." 
"Wie nichts?" 
"Oh, ich habe das goldene Schwein nicht mehr gesehen." 
 
Meine Enkelin wünscht sich zu Weihnachten einen Fidget Spinner von AliExpress. 
Oma will ein Wörterbuch mit Fremdwörtern. 

Týna 

Vánoční křížovka 
 

 
    1.      T       

 
   2. R              

 
     3.    Č        

 4.                

 
     5.    W          

 
  6.     Á           

 
    7.             

8.     K               

 
     9.    I           

 
     10.      Č       

 
  11.                

 
    12.    F       

 
     13.            

 
 14.                 

 
 
1. My máme Ježíška, v Americe mají… 
2. Jeden ze Santových sobů. (Ten s červeným nosem.) 
3. 24. prosince je Štědrý… 
4. Dárky bývají pod … 
5. Anglicky Nový rok. 
6. Vánoce patří mezi: 
7. Když je ho hodně, tak si z něj můžeme postavit 
sněhuláka. 

8. Rodiče nám dělají sladké, dobré a různodruhé… 
9. Vánoce anglicky. 
10. Sníh je tvořen z: 
11. Matka Ježíška 
12. Pomocník Santy 
13. Tradiční česká štědrovečerní ryba. 
14. Pod stromečkem bývají:

Týna 
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KOMIKS 
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Autorka komiksu: Kája 


